Granite School District

2018-2019 ဂ္ နဥ်ဴ ယ ေထကတနျိုးအျက္ င္ျိုးစရတ ေစဥေစ္
္
အျဖ ျျ ပထ ိုးအျသ ေဖိုးေခေ ိုးလံိုးသည လႈပ ိုးအျဆ
င္႐ြကႈတစြုံစဥ၊ ေတနျိုး သ႔မဟတ ေ ိုးကစ ိုးသတင္ ပါဝင္ဆင္ျ ျ ျြဲျ ခင္ျိုးေသတက တပညျတစ္ဥိုးလင္
္ အျက ကြ႐ံ ခင္ျရသညျ

ေ မင္ျဆံိုး႐ခင္ျျ ပဳ ပမ ဏမ္ ိုး ျ ဖစသ ည။ ေမန္တကယအျက ကြမ
ံ ႈမ္ ိုးေ ိုး အျဒသဆင္ အျက္ င္ျိုးမ္ ိုးက ဆံိုးျ ဖတအျပိုးၿပဥ ိုး အျျ ပ င္ျိုးလြဲ ျျင္ပါသည။ အျက္ င္ျိုးသ ိုး၏ ထညျသသင္ျိုးအျ႐င္၊
ရန္ပုံံ အျ႐င္ရ အျပိုးသူမ္ ိုး ျင္ျ ေလရ
်ဴ င္္ ိုးေပါေဝင္ ေဖဖြဲ ႔တစစဖ႔
ြဲ စဥေသတက သ႔မဟတ လႈပ ္ိုးအျဆ င္႐ြကႈေသတက သံိုးခြဲသညျ အျအ႐င္ၾကိုးေ ိုးလံိုးေ ိုး ေဖဖြဲ ႔တစစဖ႔
ြဲ စဥ သ႔မဟတ
္
လႈပ ိုးအျဆ င္႐ြကႈတစြုံစဥေသတက အျက္ င္ျိုးသ ိုးတစ္ဥိုးလင္
္ သတတ
္ ရတ၏ တစစတတ စပုံင္ျိုးေ ဖစ အျရသတကပါမည။ စခနျိုးသသင္ျိုးအျလက္င္ျမႈမ္ ိုးမ လလြဲ၍၊ ေဆပါ ေဖိုးေခေ ိုးလံိုးသတင္
္ ္ ိုးသညျ ေမ္ ိုးဆံိုး ကန္ကစ
ညေပြရဥိုးမန္သမ္ ၏ အျန ကဆကကတက
ြဲ န္ကစ
္ ရတ္ ိုး မပါဝင္ပါ။ ေဖိုးေခမ္ ိုး လေပသ ညျ ဂ္နဥ်ဴ ယ ေထကတနျိုးအျက္ င္ျိုး လႈပ ္ိုးအျဆ င္႐ြကႈမ္ ိုး ျင္ျ ေ ိုးကစ ိုးဖပြဲ မ္ ိုးေသတက၊ ေဖိုးေခမ္ ိုး မသတတ
ြ ေရည္အခ္င္ျိုး
္ င္
စမျိုးသစပပြဲမ္ ိုးလပအျဆ င္ၿပဥိုး ပါဝင္သ ူမ္ ိုးက အျ႐ြိုးခ္ယပါမည။ အျဖ ျျ ပထ ိုးသညျ ေဖိုးေခေခ္႕သည
ဳ
Utah ျ ပည္နယ အေရ င္ျိုး႐ခန္ ္ ိုး ျင္ျ သကဆုံ င္သ ည။ ဤေဖိုးေခ ေစဥေစဥ္ ္င္
တ အျဖ ျျ ပထ ိုးသညျ
ေဖိုးေခမ္ ိုးေ ပင္၊ ခြအင္အဆ ကအ္ဥအေပၚ ထခကပက
္ ိုးစဥ အျစ ခင္ျိုးျ ျင္ျ ေ ပဳ ေမူစညျိုးမ္္ျိုးမ္ ိုးက ခ္ိုးအျဖ
ဳ
ကျ ခင္ျိုးတ႔ေသတက ဒဏအျအ႐င္က ကြရ
ံ န ပည အျရိုးဘတအ ဖဖြဲ ႔က ႐ခင္ျျ ပဳ ထ ိုးသည။ ေပြ္ပဳ အျရိုးဆင္

1. အေျ ခခံ ေဖိုးေခ

$49.00

လ
စအပ်ား၊ သငၾကားေုရးဆငရာ ပစၥည္ုးမ်ား ေုနရာခ်ထားမႈ၊ လပရားေုဆာင္
မြကႈမ်ား။ ေုက်ာင္ုးသတင္ုးစာ၊ စာေုပမဂၢဇင္ုး၊ ု ပဇာတ်ား၊ ဂီတပပြဲမ်ား၊ ေုဖ်ာု္ေုု ပပပြဲမ်ား၊ ဆေုပးပပြဲမ်ား၊ ကပပြဲမ်ားႏုင္ု
လ
UHSAA က စမပန္ဆာေုပးသည္ုပပြဲမ်ား ကြဲသေ႔သာ ပြဂရမ်ားက ေုေမငၾကးေုထာကပံရန္ ေုက်ာင္ုးသား လႈပရားပါဝင္
ေုၾကးက အသံးု ပိဳသည္။

2. သင္တနိုးျအျၾကိုး - တ ခ ိုးနညျိုးျ ဖင္ျ အျဖ ျျ ပထ ိုးျ ခင္ျိုးမရအသ႐ြ႕ အျေ ကပါစရတ္ ိုးသည ပည သင္ျ ျစအလက ျ ဖစပါသည။
အႏုပညာ

$40.00

စာေုရးသားု ခင္ုး လမ္ုးညႊန္ခက
် ္ ပလတ္ေုဖာင္ုး လငစင္ (တစ္ုႏုစ္လင
် ္)

သက္ေုမမးလပငန္ုးုႏုင္ု နည္ုးပညာဆငရာ ပညာေုရး (အတန္ုးအလက္)

$40.00

ကာယပညာ

$10.00

သက္ေုမမးလပငန္ုးုႏုင္ု နည္ုးပညာဆငရာ ပညာေုရး မတဆက္(7 တန္ုး ေုက်ာင္ုးသားမ်
တစ္ာုး) ႏုစ္လင
် ္ $15.00

သပၸံဓာတတခြဲခန္ုး ပစၥည္ုးမ်ား

$15.00

ကကန္ု ပဴတာခန္ုးမ်ား

မန္႔မခန္ုး/ု ပဇာတ္*

$10.00

ေုလက်ငန
ခ ္ုးစာအပ်ား / လငစင္ေုၾကး

$20.00

$5.00

အက
ဂီတ (တစ္္ီးခ်င္ုး အမ်ားဆံး/တစ္ုႏုစ္လင
် ္- $30.00)

$10.00

$8.00

$15.00

3. သင္ြိုးျ ပင္ပလႈပ ္ိုးမႈမ္ ိုး ပါဝင္အျၾကိုး - အျေ ကပါစရတစခမ္ ိုးသည ေ ိုးကစ ိုးေလက ျ ဖစသ ည (တစ္ဥိုးခ္င္ျိုးေမ္ ိုးဆံိုး- $40.00)
ေုအာကပါတ႔ အားကစား ဘတစကတ္ေုဘာ*၊
ေုဒသအႏုုံေ႔ု ပးပပြဲ *၊ ေုဘာလံး*၊ ေအု ပး*၊ ေုဘာလီေုဘာ*၊
နပန္ုး* တ႔ အပါအဝင္ (တစခုစီ)

$20.00

အသင္ုး၏ ေုရဓာေတေု ခေအန စမ္ုးသပ္ု ခင္ုး

ၾကယ္ယပင္ုအသင္ုး

$10.00

(နပန္ုးအသင္ုး ႀကတငသ
ိဳ တလတခ်က္ုႏုင္ုသာ သကဆု ငသ ည)္

ေုုႏမုရာသီ ေုု ပးခန္ပစစခန္ုးကသင္ုးေုလက်င္ုု ခင္ုး

$50.00

$5.00

4. အျဆ င္႐ြကသူေဖဖြဲ ႔မ္ ိုး၊ ဝတစုံံ မ္ ိုး ျင္ျ စခနျိုးသသသင္ျိုးစရတ္ ိုး
ေုဆာင္မြကသူအပဖြဲ႔မ်ားအကတက္ စခန္ုးကသင္ုးစရတ်ား

$250.00

ဂီေတဖ်ာု္ေုု ေဖရးအပဖြဲ႔မ်ား*

$75.00

ေုုကကးေုၾကာု္အားေုပးသူမ်ား*

$300.00

ဂီေတဖ်ာု္ေုု ဖပပြဲဆငရာ အခမ္ုးအနားဝတစံု* (စင္ု မင္ုေုဖ်ာု္ေုု ဖသူမ်ားသာ)

$40.00

အကအပဖြဲ ႔*

$150.00

အ ခားေုဖ်ာု္ေုု ေဖရးအပဖြဲ႔မ်ား*

Granite ဂ်နီဴ ယာလူငယ္ သံစု
ံ တီးဝင္ုးအကတက္ ေုတးကသား - သငၾကားေုပးု ခင္ုး*

$60.00

ေုက်ာင္ုးသားအပဖြဲ႔ / အပဖြဲ႔အရာရမ်ား

$50.00
$225.00

5. အျက္ င္ျိုးသ ိုးခရဥ ိုးစရတ

ခရီးစရတသည္ ခရီးတစခုအကတက္ ေုက်ာင္ုးသားတစ္္ီးလ်င္ $250.00* ထက္ ေမက်ာု္ရပါ။ ညအပခရီးအကတက္ ေုတာင္ုးဆမႈအားလံးအား ေုက်ာင္ုးအပႀကီးႏုင္ု လက္ေုထာကေႀကီးအမဴးက
အတည္ု ပိဳေုပးရမည္။
*$100.00 အတစုက္၊ $150.00 အလဴေုမငမ်ား၊ ရန္ပုံ ေုမငရာေုေမဖပးသူမ်ားႏုင္ု ထည္ုဝငႈမ်ား။

6. ဝင္င္ြင္ျမ္ ိုး
အကမ်ား

$5.00

ု ပဇာတ်ား

$5.00

7. ကလပ သတတ
္ အ ခ္န္က လမ္ ိုး
ေုက်ာင္ုးကလပ်ား

$10.00

8. ေ ခ ိုး
အ ခား ေုု ပာင္ုးလြဲမႈမ်ား (မရမ ဖစဟတ္ေုသာ)

$5.00

လက္ေုကတ႔ကကင္ုးဆင္ုးခရီးမ်ား

ဂီတဆငရာ တူရီယာ ငားရမ္ုးု ခင္ုး (ပထမ တူရယာအကတက္)
ေုနာကဆကကတြဲ တူရယာမ်ား (ပထမဆံးၿပီးေုနာက္ တူရယာတစခုစီလ်င္)

(္ပမာ၊ Lagoon၊ စားေုသာကဆုငာ် း၊ Utah ုႏုင္ုးေုလ်ာု္စးီ ၊ ကဇာတ္
$25.00
ြံမ်ာအထ
၊ စသည္
ပပြဲအ
ုကတက္
ဖငု္) ကန္ကစ
် ရတ္

ကလတ္ပ္ေုသာ စာရင္ုးကသင္ုးမခင္ု စီစ္္ေုဆာင္မြကခ

9 တန္ုးအကတက္ ခရကဒစ္ု ပန္ရယူု ခင္ုး

ကစားု ခင္ုး (7 ုႏုငု္ 8 တန္ုး အတန္ုးတစတန္ုးစီအကတက္)

(ခရကဒစ္၏ .25 ယူနစ္လင
် ္ ေုကာကခံမႈ)
မတတမ္ုးစာအပ္ (ေအရာင္ုးမခန္ပါေုသာ)

$75.00
$10.00
$5.00
$10.00

$45.00

ေုဈးဝယကတ္ (ေုက်ာင္ုးသား၏ ပငဆ ုငႈု ဖစ္ာသည္ု စတႀကက္ိဳ ေုမြးထားေုသာ ေပရာဂ်
က်ာု
း)းမ်ား၏ ကန္ကစ
ပစၥည္
် ရတ္

$20.00

ေုုႏမုရာသီ ကအန္္ ုင္ုးမူရင္ုးခရကဒစ္ (ခရကဒစ္၏ .25 ယူနစ္လင
် ္ ေုကာကခံမႈ)

$25.00

Course, class and extracurricular fees were approved by the Granite
Board of Education on December 5, 2017.
* Utah ကုဓ္ေပဒ 53A-11-102.6 ုႏုငု္ Utah အပခ်ပ္ိဳ ေုရးကဓ္ေပဒ R277-494-3 ုႏုင္ုအညီ၊ အစးရကမခငု္ု ပိဳထားေုသာေုက်ာင္ုး၊ ကယပုင္ေုက်ာင္ုး သ႔မဟတ္ အမ္ေုက်ာင္ုး
လ
တက္ေုရာက္ေုနၿပီး သင္ြးု ပငပလႈပရားမႈကတင္
ပါဝင္ေုဆာင္မြကသည္ု ေုက်ာင္ုးသားမ်ားက သငဆ ုငရာ ပါဝင္ေုၾကးအားလံး အ ပင္ $49.00 ဝင္ေုၾကး ေုပးရပါမည္။ ေုက်ာင္ုးသားမ်ားသည္
ေအု ခခံစရတ္ုႏုင္ု မသကဆုငပါ။

Checks Welcome
A fee will be added to all returned checks equal to the maximum allowed by law. The returned check and the associated
service charge may be presented to your bank either electronically or in the form of a paper draft.

